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Amendement 1
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B 

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat de EU momenteel 
sterk afhankelijk is van het Amerikaanse 
Global Positioning System (GPS) en 7% 
van het BBP wordt vertegenwoordigd door 
activiteiten die op dit systeem zijn 
gebaseerd,

B. overwegende dat de EU momenteel 
afhankelijk is van het Amerikaanse Global 
Positioning System (GPS) en 7% van het 
BBP wordt vertegenwoordigd door 
activiteiten die op dit systeem zijn 
gebaseerd,

Or. en

Amendement 2
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de definitie-, 
validerings- en stationeringsfasen van het 
Europese GNSS-programma tot en met 
2013 nu volledig uit de begroting van de 
Unie worden gefinancierd (4,3 miljard 
euro), en dat het programma derhalve 
volledig eigendom is van de Europese 
Unie,

Or. en

Amendement 3
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging C 
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat Galileo duidelijke
voordelen zal bieden ten opzichte van GPS, 
zoals een betere nauwkeurigheid, globale 
integriteit, authenticatie en servicegarantie 
en dat het daarnaast zal voorzien in de 
strategische autonomie van de Unie,

C. overwegende dat Galileo naar 
verwachting voordelen biedt ten opzichte 
van GPS, zoals een betere nauwkeurigheid, 
globale integriteit, authenticatie en 
servicegarantie en dat het daarnaast zal 
voorzien in de strategische autonomie van 
de Unie,

Or. en

Amendement 4
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging E 

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat EGNOS al dagelijks 
wordt gebruikt door 80 000 Europese 
landbouwers en binnenkort in gebruik zal 
worden genomen in de burgerluchtvaart en 
het zeevervoer,

E. overwegende dat EGNOS al dagelijks 
wordt gebruikt door 80 000 Europese 
landbouwers en onlangs is gecertificeerd 
voor de burgerluchtvaart en dat de 
certificering voor het zeevervoer naar 
verwachting in de nabije toekomst zal 
volgen,

Or. en

Amendement 5
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging F 

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat Galileo erop is gericht
het technisch meest geavanceerde en meest 
vernieuwende satellietnavigatiesysteem ter 
wereld te worden, in staat tot het 
vaststellen van een wereldwijde standaard 

F. overwegende dat Galileo er 
oorspronkelijk op was gericht het 
technisch meest geavanceerde en meest 
vernieuwende satellietnavigatiesysteem ter 
wereld te worden, in staat tot het 
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voor de toekomst; overwegende dat 
wetenschap, geavanceerde technologie en 
gekwalificeerd personeel een uiterst 
belangrijke rol zullen hebben in de 
ontwikkeling van een systeem dat zal 
bijdragen aan de innovatie en 
concurrentiekracht van de industrie in de 
Europese Unie,

vaststellen van een wereldwijde standaard 
voor de toekomst; overwegende dat 
wetenschap, geavanceerde technologie en 
gekwalificeerd personeel een uiterst 
belangrijke rol zullen hebben in de 
ontwikkeling van een systeem dat zal 
bijdragen aan de innovatie en 
concurrentiekracht van de industrie in de 
Europese Unie, maar dat veel van de 
technische voordelen van Galileo door 
vertragingen in het programma verloren 
zijn gegaan,

Or. en

Amendement 6
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat deze vertragingen 
en de enorme kostenstijging tot een verlies 
aan vertrouwen bij de investeerders 
hebben geleid,

Or. en

Amendement 7
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging G 

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat EGNOS en Galileo 
60 miljard euro aan indirecte voordelen 
voor de Europese economie en het 
maatschappelijk leven zullen opleveren in 
de vorm van verbeterde veiligheid op de 
weg en in de lucht, minder luchtvervuiling 

G. overwegende dat uit prognoses blijkt 
dat EGNOS en Galileo 60 miljard euro aan 
indirecte voordelen voor de Europese 
economie en het maatschappelijk leven 
zouden kunnen opleveren in de vorm van 
verbeterde veiligheid op de weg en in de 
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en pesticidengebruik, nieuwe banen en 
openbare veiligheid, en aldus ten opzichte 
van vergelijkbare investeringen een zeer 
belangrijk economisch voordeel hebben,

lucht, minder luchtvervuiling en 
pesticidengebruik, nieuwe banen en 
openbare veiligheid,

Or. en

Amendement 8
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, met de ontwikkeling 
van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende 
internationale spelers, snelheid voor 
Galileo een cruciaal element is om hét 
alternatief te worden voor GPS,

H. overwegende dat, met de ontwikkeling 
van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende 
internationale spelers, snelheid voor 
Galileo een cruciaal element is om dit 
Europese systeem zo snel mogelijk een 
van de belangrijkste referentiesystemen te 
laten worden voor GPS,

Or. cs

Amendement 9
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Overweging H 

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat, met de ontwikkeling 
van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende 
internationale spelers, snelheid voor 
Galileo een cruciaal element is om hét 
alternatief te worden voor GPS,

H. overwegende dat, met de ontwikkeling 
van vier wereldwijde en twee regionale 
satellietsystemen door verschillende 
internationale spelers, een snelle 
beschikbaarheid van de diensten voor 
Galileo een cruciaal element is om hét 
alternatief te worden voor GPS,

Or. de
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Amendement 10
Edit Herczog, Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de ontoereikende 
financiering voor de GNSS-programma’s 
in 2007 hebben geleid tot een herziening 
van het huidige Meerjarig Financieel 
Kader  waardoor het maximum voor 
rubriek 1a is verhoogd met 2,4 miljard 
euro voor de periode 2007-2013; 
overwegende dat de Commissie in 2010 
wederom een herziening van het 
Meerjarig Financieel Kader heeft 
voorgesteld om het maximum voor 
rubriek 1a nogmaals te verhogen als 
gevolg van een gebrek aan financiële 
middelen voor het project van de 
Commissie industrie, onderzoek en 
energie; benadrukt dat dergelijke ad hoc-
noodoplossingen het succes en de 
meerwaarde van strategische, 
grootschalige EU-projecten 
waarschijnlijk in gevaar zullen brengen 
en de positieve politieke sfeer rondom 
dergelijke projecten ondermijnen; 
oerwegende dat er derhalve solide, 
overkoepelende en 
langetermijnoplossingen voor die 
financiering ontwikkeld moeten worden,

Or. en

Amendement 11
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I 
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat door de toenemende 
kosten van het programma er binnen het 
huidige budget alleen ruimte is voor het 
inzetten van de operationele startcapaciteit 
(IOC), bestaande uit 18 satellieten,

I. overwegende dat door de toenemende 
kosten van het programma, mede als 
gevolg van onnauwkeurige 
kostenprognoses en strategieën voor 
kostenbeheer, er binnen het huidige budget 
alleen ruimte is voor het inzetten van de 
operationele startcapaciteit (IOC), 
bestaande uit 18 satellieten,

Or. en

Amendement 12
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de Commissie, 
voordat er een besluit wordt genomen 
over nieuwe financiële vastleggingen uit 
de EU-begroting in het volgende 
Meerjarig Financieel Kader, een 
duidelijke beoordeling moet overleggen 
van alle mogelijke technische opties en 
van de bijbehorende kosten en voordelen,

Or. en

Amendement 13
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat er in de komende 
jaren naar verwachting sprake zal zijn 
van een periodieke verstoring in de 
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ionosfeer van de aarde als gevolg van 
zonnevlammen die de radiosignalen 
zullen beïnvloeden die door het 
wereldwijd satellietnavigatiesysteem, met 
inbegrip van Galileo, worden verzonden,

Or. en

Amendement 14
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Overweging I bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

I bis. overwegende dat de zevende zitting 
van de Ruimteraad van 25 november 2010 
alle Europese institutionele spelers 
opgeroepen heeft om het gebruik van in 
Europa ontwikkelde lanceersystemen als 
een hoge prioriteit aan te merken,

Or. en

Amendement 15
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. roept de Commissie om in de 
geplande effectbeoordeling die in het 
kader van het komende 
wetgevingsvoorstel wordt uitgevoerd, 
duidelijke en uitgebreide informatie op te 
nemen over:
- de technische specificaties 
(nauwkeurigheid, geografische dekking, 
integriteit e.d.) van de diensten (Open 
Services, Safety of Life, Commercial 
Services, Public Regulated Services) die 



PE460.827v01-00 10/35 AM\860257NL.doc

NL

de verschillende satellietconfiguraties van 
Galileo zouden kunnen verlenen 
(inclusief de operationele startcapaciteit 
(IOC) en de volledige operationele 
capaciteit (FOC), hetzij in combinatie met 
andere GNSS-systemen hetzij op een 
stand alone-basis);
- de rol van EGNOS-diensten met 
betrekking tot de verschillende Galileo-
configuratie en over de al dan niet 
aanwezige behoefte om EGNOS in een 
FOC-constellatie te laten opereren;
- de kosten die verbonden zijn aan de 
mogelijke Galileo- en EGNOS-
configuraties qua investeringen in de 
infrastructuur en wat het beheer en de 
noodvoorzieningen betreft (met inbegrip 
van IOC, FOC en andere mogelijke 
opties, inclusief de nuloptie);

Or. en

Amendement 16
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 

Ontwerpresolutie Amendement

3. Roept de Commissie op de transparantie 
te vergroten door het strategisch kader voor 
GNSS (C(2008)8378) bij te werken in het 
licht van de huidige situatie, inclusief de 
voornaamste acties, de geraamde 
begroting en tijdschema dat nodig is om 
de doelen te halen;

3. Roept de Commissie op de transparantie 
te vergroten door een voorstel te doen voor 
het bijwerken van het strategisch kader 
voor GNSS (C(2008)8378) nadat de 
effectbeoordeling afgerond is;

Or. en
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Amendement 17
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen te 
voorkomen, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, inclusief beleid dat gericht is 
op beheersing van de opstartkosten; beveelt 
aan dat de Commissie gebruikmaakt van 
onafhankelijke deskundigen bij de 
evaluatie en verbetering van de voortgang
en het beheer van het programma;

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen te 
voorkomen, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, inclusief beleid dat gericht is 
op beheersing van de opstartkosten; beveelt 
aan dat de Commissie zich grondig buigt 
over de tot dusver opgedane kennis en 
daarbij gebruikmaakt van onafhankelijke 
deskundigen, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van de industrie, om 
de efficiëntie van het projectbeheer 
duidelijk te verbeteren;

Or. de

Amendement 18
Henri Weber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen te 
voorkomen, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, inclusief beleid dat gericht is
op beheersing van de opstartkosten; beveelt 
aan dat de Commissie gebruikmaakt van 
onafhankelijke deskundigen bij de 
evaluatie en verbetering van de voortgang 
en het beheer van het programma;

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen te 
voorkomen, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, op basis van dual sourcing 
voor kritieke werkpakketten van het 
Galileo-programma, met name met het 
oog op de beheersing van de opstartkosten; 
beveelt aan dat de Commissie 
gebruikmaakt van onafhankelijke 
deskundigen bij de evaluatie en verbetering 
van de voortgang en het beheer van het 
programma;
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Or. en

Amendement 19
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 

Ontwerpresolutie Amendement

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen te
voorkomen, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, inclusief beleid dat gericht is 
op beheersing van de opstartkosten; beveelt 
aan dat de Commissie gebruikmaakt van
onafhankelijke deskundigen bij de 
evaluatie en verbetering van de voortgang 
en het beheer van het programma;

4. Roept de Commissie op, teneinde 
toekomstige kostenoverschrijdingen uit te
sluiten, een strikt beleid van 
kostenbeheersing en risicobeperking te 
ontwikkelen, inclusief beleid dat gericht is 
op beheersing van de opstartkosten; beveelt 
aan dat de Commissie kijkt naar de 
mogelijkheden om onafhankelijke 
deskundigen in te zetten bij de evaluatie en 
verbetering van de voortgang en het beheer 
van het programma;

Or. cs

Amendement 20
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Roept de Commissie op om bij alle 
kritische werkpakketten gebruik te maken 
van aanbevolen 
risicobeperkingsmaatregelen zoals "dual 
procurement", teneinde binnen het 
ambitieuze tijdschema te kunnen blijven; 
steunt, wat de lanceersystemen betreft, de 
resolutie van de Raad die alle Europese 
actoren oproept om het gebruik van in 
Europa ontwikkelde lanceersystemen als 
hoogste prioriteit te zien; roept de 
Commissie op om de voorkeur te geven 
aan een selectieproces met double-
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sourcing;

Or. de

Amendement 21
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Ondersteunt de resolutie van de 
Raad (aangenomen door de Raad 
Concurrentievermogen op 25 november 
2010) waarin alle Europese institutionele 
spelers opgeroepen worden om het 
gebruik van in Europa ontwikkelde 
lanceersystemen als een hoge prioriteit 
aan te merken; roept derhalve de 
Commissie op om de voorkeur te geven 
aan een “double source”-selectieproces;

Or. en

Amendement 22
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. Roept de Commissie op om de 
beoordeling voort te zetten van het 
gebruik van een competitieve dialoog bij 
de aanbesteding van de werkpakketten, 
rekening houdend met het effectieve 
concurrentieniveau op de relevante 
markten en de mogelijkheid van dual 
sourcing;

Or. en
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Amendement 23
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. Is van mening dat de IOC, waarmee de 
eerste diensten op basis van 18 satellieten 
kunnen worden geleverd, op zijn laatst in 
2014 voltooid zou moeten zijn om te 
verzekeren dat Galileo de tweede GNSS-
referentieconstellatie wordt voor 
chipfabrikanten; roept de Commissie op 
zo snel mogelijk de 4 In-Orbit Validation 
satellieten te lanceren (IOV; validering in 
een baan om de aarde), een duidelijk 
stappenplan op te stellen voor de lancering 
van de overige 14 satellieten en om de 
laatste werkpakketten af te sluiten;

5. Is van mening dat de IOC, waarmee de 
eerste diensten op basis van 18 satellieten 
kunnen worden geleverd, op zijn laatst in 
2014 voltooid zou moeten zijn om te 
verzekeren dat Galileo daadwerkelijk de 
tweede GNSS-referentieconstellatie wordt, 
met name voor fabrikanten van 
ontvangers; roept de Commissie op zo snel 
mogelijk de 4 In-Orbit Validation 
satellieten te lanceren (IOV; validering in 
een baan om de aarde), een duidelijk 
stappenplan op te stellen voor de lancering 
van de overige 14 satellieten en om de 
laatste werkpakketten af te sluiten;

Or. cs

Amendement 24
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 

Ontwerpresolutie Amendement

5. Is van mening dat de IOC, waarmee de 
eerste diensten op basis van 18 satellieten 
kunnen worden geleverd, op zijn laatst in 
2014 voltooid zou moeten zijn om te 
verzekeren dat Galileo de tweede GNSS-
referentieconstellatie wordt voor 
chipfabrikanten; roept de Commissie op zo 
snel mogelijk de 4 In-Orbit Validation 
satellieten te lanceren (IOV; validering in 
een baan om de aarde), een duidelijk 
stappenplan op te stellen voor de lancering 

5. Is van mening dat de IOC, waarmee de 
eerste diensten op basis van 18 satellieten 
kunnen worden geleverd, op zijn laatst in 
2014 voltooid zou moeten zijn in de hoop
dat Galileo de tweede GNSS-
referentieconstellatie kan worden voor 
chipfabrikanten; roept de Commissie op zo 
snel mogelijk de 4 In-Orbit Validation 
satellieten te lanceren (IOV; validering in 
een baan om de aarde), een duidelijk 
stappenplan op te stellen voor de lancering 
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van de overige 14 satellieten en om de 
laatste werkpakketten af te sluiten;

van de overige 14 satellieten en om de 
laatste werkpakketten af te sluiten;

Or. en

Amendement 25
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. Is ervan overtuigd dat het doel van
volledige operationele capaciteit (FOC), 
waarbij wordt uitgegaan van een 
constellatie van 27 satellieten, een passend 
aantal reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
teneinde Galileo de meerwaarde te geven 
in termen van authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de FOC nodig is om 
gebruikers en investeerders te verzekeren 
van de betrokkenheid van de EU op lange 
termijn;

6. Begrijpt dat volledige operationele 
capaciteit (FOC), waarbij wordt uitgegaan 
van een constellatie van 27 satellieten, een 
passend aantal reservesatellieten en 
adequate infrastructuur op de grond, kan 
leiden tot een betere authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service, 
met name wat de Public Regulated 
Services en de Commercial Services 
betreft; is van mening dat duidelijke en 
eenduidige steun van alle Europese 
instellingen voor het bereiken van de FOC 
niet alleen een volledig inzicht in de 
kosten en voordelen van de implementatie 
ervan vereist, maar ook het waarborgen 
van een adequate financieringsstructuur;

Or. en

Amendement 26
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. Is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit (FOC), 
waarbij wordt uitgegaan van een 

6. Is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit (FOC), 
waarbij wordt uitgegaan van een
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constellatie van 27 satellieten, een passend 
aantal reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
teneinde Galileo de meerwaarde te geven 
in termen van authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de FOC nodig is om 
gebruikers en investeerders te verzekeren 
van de betrokkenheid van de EU op lange 
termijn;

constellatie van 27 satellieten, een passend 
aantal reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
teneinde Galileo de meerwaarde te geven 
in termen van authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de FOC nodig is om 
gebruikers en investeerders te verzekeren 
van de betrokkenheid van de EU op lange 
termijn; roept de Commissie op om wat dat 
betreft een positief signaal af te geven aan 
de markt;

Or. cs

Amendement 27
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 

Ontwerpresolutie Amendement

6. Is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit (FOC), 
waarbij wordt uitgegaan van een 
constellatie van 27 satellieten, een passend 
aantal reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
teneinde Galileo de meerwaarde te geven 
in termen van authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de FOC nodig is om 
gebruikers en investeerders te verzekeren 
van de betrokkenheid van de EU op lange 
termijn;

6. Is ervan overtuigd dat het doel van 
volledige operationele capaciteit (FOC), 
waarbij wordt uitgegaan van een 
constellatie van 27 satellieten, 3
reservesatellieten en adequate 
infrastructuur op de grond, een vereiste is 
teneinde Galileo de meerwaarde te geven 
in termen van authenticatie, grote 
nauwkeurigheid en ononderbroken service 
die nodig is voor de beoogde economische 
en maatschappelijke voordelen; is van 
mening dat duidelijke en eenduidige steun 
van alle Europese instellingen voor het 
bereiken van de FOC nodig is om 
gebruikers en investeerders te verzekeren 
van de betrokkenheid van de EU op lange 
termijn;

Or. en
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Amendement 28
Edit Herczog, Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Benadrukt dat Galileo in feite niet 
alleen het eerste grote project van dit type 
is dat volledig in eigendom aan de EU 
toebehoort, maar dat hierdoor ook op een 
behoefte wordt ingespeeld die op 
EU-niveau in het openbaar belang is, 
hetgeen het gebruik van openbare 
financiële middelen rechtvaardigt; 
benadrukt derhalve dat bij dergelijke 
grootschalige projecten in de toekomst, 
een vooraf vastgesteld jaarlijks bedrag uit 
de EU-begroting beschikbaar gesteld moet 
worden en dat de lidstaten voornamelijk 
verantwoordelijk zijn voor de financiering 
van alle extra kosten middels het 
beschikbaar stellen van aanvullende 
financiering op de EU-begroting, waarbij 
tegelijkertijd de niet benutte middelen van 
de EU-begroting in kaart worden 
gebracht die gebruikt zouden kunnen 
worden voor de financiering van 
aanvullende behoeften die zich bij 
dergelijke grootschalige projecten kunnen 
voordoen;

Or. en

Amendement 29
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Is van mening dat alle mogelijke 



PE460.827v01-00 18/35 AM\860257NL.doc

NL

financieringsbronnen onderzocht moeten 
worden voor de financiering van de 
operationele kosten van Galileo, met 
inbegrip van een participatie door de 
lidstaten – met name de ministeries van 
Defensie van de lidstaten als zijnde de 
grootste begunstigden van de Public 
Regulated Service – en de industriële 
sector als hoofdgebruikers van de FOC-
diensten;

Or. en

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Onderstreept dat de ontwikkeling 
van de GNSS-toepassingen en -diensten 
essentieel zijn voor een volledige 
benutting van de investering in 
infrastructuur die Galileo is. Ook is het 
van groot belang dat Galileo tot de 
maximale capaciteit wordt 
doorontwikkeld;

Or. ro

Amendement 31
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. Maakt zich zorgen over het feit dat 
een systeem dat op slechts 18 satellieten is 
gebaseerd, niet volledig functioneel zal 
zijn in geval van verstoringen in de 
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ionosfeer als gevolg van zonnevlammen;

Or. en

Amendement 32
Edit Herczog, Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

6 ter. Wijst erop dat de geraamde cijfers 
zoals die zijn opgenomen in de 
tussentijdse evaluatie voor de periode na 
2013, nog steeds puur indicatief zijn; stelt 
derhalve voor om een vast jaarlijks bedrag 
van 1,1 miljard euro voor elk volgend jaar 
van het Meerjarig Financieel Kader ten 
behoeve van Galileo vast te leggen, 
teneinde de verantwoordingsplicht, de 
voorspelbaarheid en de transparantie van 
het project te vergroten;

Or. en

Amendement 33
Sajjad Karim

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening 
dat de FOC op zijn laatst moet worden 
bereikt in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 

7. Merkt op dat geen extra financiering is 
voorgesteld voor dit programma door 
verschuivingen binnen het huidige 
Meerjarig Financieel Kader en dat de 
Commissie verwacht dat dit zal leiden tot 
verdere vertragingen, bijkomende kosten 
en mogelijk een gemiste kans; verzoekt de 
Commissie te overwegen welke 
besparingen er middels een grotere 
financiële doelmatigheid mogelijk zijn 
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euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele 
kosten van 800 miljoen euro;

met betrekking tot de geraamde
aanvullende financiering van 1,9 miljard 
euro en de jaarlijkse middelen voor de 
operationele kosten van 800 miljoen euro 
vanaf 2014;

Or. en

Amendement 34
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening
dat de FOC op zijn laatst moet worden 
bereikt in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro;

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; verlangt in dat licht dat de
Commissie onverwijld een voorstel voor 
bijkomende financiële middelen indient 
en beklemtoont dat de FOC op zijn laatst 
moet worden bereikt in 2016, hetgeen voor 
afloop van het huidige Meerjarig 
Financieel Kader een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,5 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro;

Or. de

Amendement 35
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 
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Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening 
dat de FOC op zijn laatst moet worden 
bereikt in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro;

7. Begrijpt dat geen extra financiering is 
voorgesteld voor dit programma door 
verschuivingen binnen het huidige 
Meerjarig Financieel Kader en dat de FOC, 
die naar verwachting een aanvullende 
financiering van 1,9 miljard euro en vanaf 
2014 jaarlijkse middelen voor het dekken 
van de operationele kosten van 800 miljoen 
euro zal vergen, in 2018 bereikt zou 
kunnen worden indien er adequate 
financiële structuren worden 
gedefinieerd;

Or. en

Amendement 36
Jean-Pierre Audy

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro;

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro; stelt voorop dat de 
Unie het welslagen van de 
EU-programma’s Galileo en Egnos moet 
blijven waarborgen;

Or. fr
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Amendement 37
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 
van 800 miljoen euro;

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen volgens de Commissie
een aanvullende financiering zou vergen 
van 1,9 miljard euro en vanaf 2014 
jaarlijkse middelen voor het dekken van de 
operationele kosten van 800 miljoen euro;

Or. en

Amendement 38
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 

Ontwerpresolutie Amendement

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen een aanvullende 
financiering zou vergen van 1,9 miljard 
euro en vanaf 2014 jaarlijkse middelen 
voor het dekken van de operationele kosten 

7. Is teleurgesteld dat geen extra 
financiering is voorgesteld voor dit 
programma door verschuivingen binnen 
het huidige Meerjarig Financieel Kader, 
wat leidt tot verdere vertragingen, 
bijkomende kosten en mogelijk een 
gemiste kans; is in dat licht van mening dat 
de FOC op zijn laatst moet worden bereikt 
in 2018, hetgeen volgens de Commissie 
een aanvullende financiering vergt van ten 
minste 1,9 miljard euro en vanaf 2014 
jaarlijkse middelen voor het dekken van de 
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van 800 miljoen euro; operationele kosten van rond de 
800 miljoen euro;

Or. cs

Amendement 39
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

7 bis. Roept de Commissie op om op 
transparante wijze met de Raad en het 
Europees Parlement samen te werken 
teneinde overeenstemming te bereiken 
over het niveau van de noodzakelijke, 
aanvullende financiering, rekening 
houdende met een mogelijke 
vermindering van de kosten door het 
toepassingsgebied te beperken, 
bijvoorbeeld door de dienst Safety of Life 
van het programma uit te sluiten;

Or. en

Amendement 40
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. Is van mening dat in de toekomst 
voorzien moet zijn in voldoende financiële 
middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
met betrekking tot GNSS en andere 
maatregelen om de ontwikkeling van op 
GNSS gebaseerde producten en diensten te 
faciliteren; benadrukt dat de huidige EU-
financiering voor deze activiteiten zich 
beperkt tot slechts 15 miljoen euro per jaar;

8. Is van mening dat in de toekomst 
voorzien moet zijn in voldoende financiële 
middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
met betrekking tot GNSS en andere 
maatregelen om de ontwikkeling van op 
GNSS gebaseerde producten en diensten te 
faciliteren; benadrukt dat de huidige 
EU-financiering voor deze activiteiten zich 
beperkt tot slechts 15 miljoen euro per jaar; 
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waarschuwt voor mogelijke negatieve 
gevolgen voor andere programma’s op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling 
indien de aanvullende financiering voor 
Galileo uit het Kaderprogramma wordt 
geschrapt;

Or. en

Amendement 41
Lambert van Nistelrooij, Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 

Ontwerpresolutie Amendement

8. Is van mening dat in de toekomst 
voorzien moet zijn in voldoende financiële 
middelen voor onderzoek en ontwikkeling 
met betrekking tot GNSS en andere 
maatregelen om de ontwikkeling van op 
GNSS gebaseerde producten en diensten te 
faciliteren; benadrukt dat de huidige EU-
financiering voor deze activiteiten zich 
beperkt tot slechts 15 miljoen euro per jaar;

8. Is van mening dat in de toekomst uit 
hoofde van het achtste Kaderprogramma 
voor onderzoek voorzien moet zijn in meer
financiële middelen voor onderzoek en 
ontwikkeling met betrekking tot GNSS en 
andere maatregelen om de ontwikkeling 
van op GNSS gebaseerde producten en 
diensten te faciliteren; benadrukt dat de 
huidige EU-financiering voor deze 
activiteiten zich beperkt tot slechts 
15 miljoen euro per jaar;

Or. en

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. Roept de Commissie op om te 
zorgen voor een passend 
financieringsniveau voor GNSS-
onderzoek en -ontwikkeling en voor de 
integrale uitvoering van Galileo, in de 
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context van de begrotingsprocedure en het 
komende financieel kader;

Or. ro

Amendement 43
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. Roept de Commissie op de 
mogelijkheden te beoordelen van de 
oprichting van een “Galileo-
reservefonds” dat gebruikt zou kunnen 
worden om onverwachte kosten te dekken 
teneinde verdere vertragingen in de 
uitvoering van het project te voorkomen;

Or. en

Amendement 44
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

8 ter. Onderstreept de noodzaak van meer 
financiering voor de ontwikkeling van de 
GNSS-toepassingen en -diensten, 
waarmee Galileo maximaal benut zou 
kunnen worden;

Or. ro
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Amendement 45
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. Is er sterk van overtuigd dat 
aanvullende financiering voor GNSS 
alleen kan worden verzekerd als het 
bewustzijn van de economische en 
maatschappelijke voordelen die GNSS 
oplevert voor de EU aanzienlijk wordt 
versterkt bij besluitnemers en het bredere 
publiek; juicht concrete initiatieven toe, 
zoals de Galileo-kinderwedstrijd en de 
GNSS-innovatieprijs; dringt er bij de 
Commissie en het Europees GNSS-
Agentschap (GSA) op aan zich sterker in te 
zetten voor het vergroten van de 
bekendheid van GNSS bij potentiële 
gebruikers en investeerders;

9. Is van mening dat zowel de potentiële
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU, 
als de bijbehorende kosten en 
toepassingen, op transparantere wijze 
naar besluitnemers en het bredere publiek 
toe moeten worden gecommuniceerd; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie 
en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
op aan zich sterker in te zetten voor het 
vergroten van de bekendheid van GNSS bij 
potentiële gebruikers en investeerders;

Or. en

Amendement 46
Zigmantas Balčytis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie 
en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
op aan zich sterker in te zetten voor het 

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie 
en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
op aan zich sterker in te zetten voor het 
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vergroten van de bekendheid van GNSS bij 
potentiële gebruikers en investeerders;

vergroten van de bekendheid van GNSS bij 
potentiële gebruikers en investeerders,om  
het gebruik van op GNSS gebaseerde 
diensten te bevorderen en om de vraag 
naar deze diensten in Europa in kaart te 
brengen en te federaliseren;

Or. en

Amendement 47
Angelika Niebler, Monika Hohlmeier

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 

Ontwerpresolutie Amendement

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie 
en het Europees GNSS-Agentschap (GSA) 
op aan zich sterker in te zetten voor het 
vergroten van de bekendheid van GNSS bij 
potentiële gebruikers en investeerders;

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
jaarlijkse ideeënwedstrijd Galileo Masters 
die in 2010 meer dan 350 inzendingen uit 
44 staten telde, de Galileo-kinderwedstrijd 
en de GNSS-innovatieprijs; dringt er bij de 
Commissie en het Europees GNSS-
Agentschap (GSA) op aan zich sterker in te 
zetten voor het vergroten van de 
bekendheid van GNSS bij potentiële 
gebruikers en investeerders;

Or. de

Amendement 48
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 
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Ontwerpresolutie Amendement

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs; dringt er bij de Commissie 
en het Europees GNSS-Agentschap 
(GSA) op aan zich sterker in te zetten voor 
het vergroten van de bekendheid van 
GNSS bij potentiële gebruikers en 
investeerders;

9. Is er sterk van overtuigd dat aanvullende 
financiering voor GNSS alleen kan worden 
verzekerd als het bewustzijn van de 
economische en maatschappelijke 
voordelen die GNSS oplevert voor de EU 
aanzienlijk wordt versterkt bij 
besluitnemers en het bredere publiek; 
juicht concrete initiatieven toe, zoals de 
Galileo-kinderwedstrijd en de GNSS-
innovatieprijs;

Or. cs

Amendement 49
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 – alinea 1 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

roept de Commissie en het Europees 
GNSS-Agentschap dringend op om veel 
meer te doen voor de vergroting van de 
geïnformeerdheid over GNSS onder 
potentiële gebruikers en investeerders; 
benadrukt in dit verband dat het Galileo-
programma het Europees publiek belang 
dient en het dus gerechtvaardigd is het te 
financieren met publieke middelen;

Or. cs
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Amendement 50
Jan Březina

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. Roept de Commissie en het GSA op 
nationale instanties en kleine en 
middelgrote ondernemingen die zich bezig 
houden met ruimtegerelateerde 
technologie, te benaderen in hun 
hoedanigheid als potentiële 
eindgebruikers van GNSS-toepassingen, 
en om daarbij gebruik te maken van 
adequate aanbestedingsprocedures, 
voorlichtingscampagnes en de 
technologische overdracht van 
mechanismen, waarbij tegelijkertijd het
belang van het handhaven van het 
Europese regionale evenwicht wordt 
benadrukt;

Or. en

Amendement 51
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. Merkt op dat China een gebrek 
aan belangstelling heeft getoond voor het 
oplossen van de huidige kwesties op het 
gebied van het radiospectrum; roept de 
Commissie op om een volledige, 
transparante en tijdige analyse te 
overleggen van de wijze waarop Galileo 
zich verder kan blijven ontwikkelen indien 
de compatibiliteitskwesties niet opgelost 
worden;

Or. en
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Amendement 52
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. Roept de Commissie op 
satellietnavigatie te integreren als 
kernelement bij de ontwikkeling van alle 
andere relevante communautaire 
beleidslijnen;

12. Roept de Commissie op om
satellietnavigatie – cruciale 
infrastructurele technologie – te 
integreren als kernelement bij de 
ontwikkeling van alle andere relevante 
communautaire beleidslijnen;

Or. cs

Amendement 53
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 

Ontwerpresolutie Amendement

12. Roept de Commissie op 
satellietnavigatie te integreren als 
kernelement bij de ontwikkeling van alle
andere relevante communautaire 
beleidslijnen;

12. Roept de Commissie op in aanmerking 
te nemen op welke wijze satellietnavigatie 
een positief effect kan hebben op de 
ontwikkeling van andere relevante 
communautaire beleidslijnen;

Or. en

Amendement 54
Herbert Reul

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 
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verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
snel met wetgevingsvoorstellen te komen 
over de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;

verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
snel met wetgevingsvoorstellen te komen 
over de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's; beklemtoont dat de voorkeur 
moet uitgaan naar financiering uit de 
begroting, waarbij de nodige flexibiliteit 
voor de uitvoering van het programma 
evenwel ook na afloop van het Meerjarig 
Financieel Kader moet worden 
gewaarborgd;

Or. de

Amendement 55
Vladimír Remek

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 
verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
snel met wetgevingsvoorstellen te komen 
over de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 
verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
snel met wetgevingsvoorstellen te komen 
over de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's; is daarnaast van mening dat 
het voor een goed beheer van de 
programma’s essentieel is om het behoud 
van relevante knowhow en opgedane 
ervaring te waarborgen;

Or. en
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Amendement 56
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 

Ontwerpresolutie Amendement

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 
verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
snel met wetgevingsvoorstellen te komen 
over de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;

13. Wijst erop dat stabiliteit op lange 
termijn belangrijk is teneinde de kans op 
verdere vertragingen, kostbare 
herontwikkeling en ondermijning van de 
gebruikersbasis zo klein mogelijk te 
houden; roept in dezen de Commissie op 
met een wetgevingsvoorstel te komen over 
de toekomstige niveaus van service, 
financiering en bestuur van de GNSS-
programma's;

Or. en

Amendement 57
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. Is van mening dat het bestuur en de 
beheerstructuur van GNSS op de lange 
termijn gericht moeten zijn op de verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden tussen 
de Commissie, het GSA en het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), en op andere 
relevante zaken zoals het 
inkomstenverdelingsmechanisme, de 
aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid 
en de mogelijke betrokkenheid van de 
privésector en de bijdrage van deze sector 
aan de GNSS-programma's;

14. Is van mening dat het bestuur en de 
beheerstructuur van GNSS op de lange 
termijn gericht moeten zijn op de verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden tussen 
de Commissie, het GSA en het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), en op andere 
relevante zaken zoals het 
inkomstenverdelingsmechanisme, de 
aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid 
en de mogelijke betrokkenheid van de 
privésector en de bijdrage van deze sector 
aan de GNSS-programma's; roept de 
Commissie tegen deze achtergrond op om 
onverwijld de huidige evaluatie van de 
toekomstige bestuursregelingen voor de 
exploitatie van de programma’s voort te 
zetten (aangezien een operationele entiteit 
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onontbeerlijk is om een adequate 
koppeling te waarborgen tussen 
ruimteagentschappen, dienstverleners en 
eindgebruikers), om haar 
verantwoordelijkheid te nemen voor de 
exploitatie en de aanpassing van de 
infrastructuur op lange termijn, om het 
permanent verstrekken van gegevens en 
diensten te waarborgen, en om de 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van 
commerciële diensten te optimaliseren;

Or. en

Amendement 58
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 

Ontwerpresolutie Amendement

14. Is van mening dat het bestuur en de 
beheerstructuur van GNSS op de lange 
termijn gericht moeten zijn op de verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden tussen 
de Commissie, het GSA en het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), en op andere 
relevante zaken zoals het 
inkomstenverdelingsmechanisme, de 
aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid 
en de mogelijke betrokkenheid van de 
privésector en de bijdrage van deze sector 
aan de GNSS-programma's;

14. Is van mening dat het bestuur en de 
beheerstructuur van GNSS op de lange 
termijn gericht moeten zijn op de verdeling 
van taken en verantwoordelijkheden tussen 
de Commissie, het GSA en het Europees 
Ruimteagentschap (ESA), en op andere 
relevante zaken zoals een adequate 
kostenverdeling, het 
inkomstenverdelingsmechanisme, de 
aansprakelijkheidsregeling, het prijsbeleid 
en de mogelijke betrokkenheid van de 
privésector en de bijdrage van deze sector 
aan de GNSS-programma's;

Or. en

Amendement 59
Fiona Hall

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 
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Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. Benadrukt dat het van belang is 
dat het bestuur en de beheerstructuur van 
GNSS op de lange termijn volledig 
transparant en financieel solide moeten 
zijn met een adequate 
verantwoordingsplicht en een 
verantwoordelijk beheer; merkt in dit 
verband op dat de samenwerking met de 
Raad en het Europees Parlement, met 
inbegrip van uitgebreide updates, op een 
periodieke basis dient plaats te vinden;

Or. en

Amendement 60
Patrizia Toia

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. Is van mening dat Galileo en 
EGNOS, als Europese programma’s die 
volledig in eigendom aan de EU 
toebehoren, ook in de toekomst uit de 
EU-begroting gefinancierd moeten 
worden (inclusief via eventuele nieuwe 
mechanismen die afgestemd zijn op de 
speciale kenmerken van grootschalige 
infrastructurele programma’s), waarbij 
zowel rekening gehouden dient te worden 
met het openbare karakter van de 
diensten als met het feit dat mogelijke 
directe opbrengsten de kosten niet volledig 
zullen dekken;

Or. en
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Amendement 61
Philippe Lamberts namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. Roept de Commissie op adequate 
mechanismen te creëren om te 
waarborgen dat zowel bij de publiek als 
privé gereguleerde diensten en 
toepassingen die op GNSS zijn gebaseerd, 
de grondrechten van burgers geëerbiedigd 
worden wat bijvoorbeeld hun gegevens-
en privacybescherming betreft;

Or. en


